
 

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO 
W WOSKOWICACH MAŁYCH 

WOSKOWICE MAŁE, UL. PAŁACOWA 15 
46-100 NAMYSŁÓW 

Woskowice Małe, 12-10-2021 r. 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmianami) pn: Dostawa 
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz migracja danych 
(ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00200889/01 z dnia 2021-10-04). 
Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub 
przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne. 
Rodzaj zamówienia – dostawa. ID postępowania: ocds-148610-a027b49b-2490-11ec-
b885-f28f91688073.  
Zmówienie podzielone jest na 2 części o nazwach: 
Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu 
sieciowego oraz migracja danych. 
Część 2: Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. 
 
 

Numer postępowania: DAG.250.3.3.2021 
 

 
ZMIANA 2 

 
Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami), udziela się 
odpowiedzi na zapytania Wykonawców.  
 

Odpowiedzi na zapytania: 
 

1. Pytanie do: załącznik nr 31 SOPZ cześć 1> Dyskowa pamięć masowa (macierz 
dyskowa) – 1 szt.: 
Opis Zamawiającego: 
8)            Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez 
wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) 
operacji: 
- zmiana rozmiaru woluminu, 
- zmiana poziomu RAID, 
- zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID, 
- dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej. 
Prosimy o potwierdzenie, że stwierdzenie „bez przerywania przetwarzania danych 
w macierzy” oznacza aktywne wystawienie zasobów do serwera i realizowanie 
wskazanych operacji. Jeżeli tak jest, to pragniemy zauważyć, że żadne ze 
znanych rozwiązań na rynku nie będzie w stanie zmienić poziomu RAID lub 



  S t r o n a | 2 
 

zmiany technologii dysków do istniejącej grupy, ponieważ operacje te wiążą się z 
ingerencją w fizyczną strukturę grupy raidowej. 
Zwracamy się z prośbą o usunięcie wymienionych 2 wymagań lub zrezygnowania 
z dopisku „bez przerywania przetwarzania danych w macierzy”. 
Odp. Zamawiający posiada wiedzę, że na rynku dostępne są rozwiązania 
wiodących producentów posiadających wymienioną funkcjonalność.  

2. Pytanie do: załącznik nr 31 SOPZ cześć 1> Dyskowa pamięć masowa (macierz 
dyskowa) – 1 szt.: 
Opis Zamawiającego: 
9)            Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych: MS 
Windows Server, SuSE Linux, RedHat Linux, Oracle Linux, Oracle VM, HP-UX, 
IBM AIX, SUN Solaris, Vmware, Citrix XEN Server. 
Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących wsparcia dla systemów operacyjnych 
takich jak Oracle Linux, Oracle VM, HP-UX, IBM AIX, SUN Solaris, Citrix XEN 
Server ze względu na fakt iż powyższe wymagania znacząco ograniczają zasadę 
konkurencyjności. 
Odp. Wymienione systemy operacyjne są obecnie używane w środowiskach 
produkcyjnych, na rynku dostępne są rozwiązania posiadające wymienioną 
funkcjonalność.  

3. Pytanie do: załącznik nr 31 SOPZ cześć 1> Serwer aplikacyjny RACK 
dwuprocesorowy wraz z oprogramowaniem – 2 kpl.:> Obudowa 
Opis Zamawiającego: 
6)            Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-
ray 
Prosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania wewnętrznego napędu DVD-
RW. Wymagany napęd blu-ray wskazuje bezpośrednio na producenta HPE i 
ogranicza zasadę konkurencyjności do jednego producenta. 
Odp. Zamawiający posiada wiedzę, że HPE nie jest jedynym producentem 
dostarczającym powyższą funkcjonalność, zasada konkurencyjności 
zostaje zachowana.  

4. Pytanie do: załącznik nr 31 SOPZ cześć 1> Serwer aplikacyjny RACK 
dwuprocesorowy wraz z oprogramowaniem – 2 kpl.:> Obudowa 
Opis Zamawiającego: 
7)            Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu 
taśmowego w technologii LTO-7. 
Prosimy o dopuszczenie możliwości zainstalowania zewnętrznego napędu LTO-7. 
Odp. Zgodnie z SWZ zamawiający nie dopuszcza napędu zewnętrznego.  

5. Pytanie do: załącznik nr 31 SOPZ cześć 1> Serwer aplikacyjny RACK 
dwuprocesorowy wraz z oprogramowaniem – 2 kpl.> Kontrolery LAN 
Opis Zamawiającego: 
1)            Zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów 
PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 6x 1Gbit Base-T nie zajmujące 
slotów PCIe. 
2)            możliwość uzyskania konfiguracji posiadającej 2x1Git Base-T + 4x10Git 
SFP+ bez instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express. 
Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na poniższe: 
- Zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI 
Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4x 1Gbit Base-T nie zajmujące 
slotów PCIe. 
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- możliwość uzyskania konfiguracji posiadającej 2x1Gbit Base-T + 2x10Git 
SFP+ poprzez dodatkową kartę LAN 
- możliwość rozbudowy o kolejne karty min. 2 x 1Gbit Base-T oraz 2x10Git 
SFP+ poprzez dodatkowe karty LAN 
Powyższa propozycja pozwoli Zamawiającemu na wykorzystanie wymaganej 
ilości portów i typów portów. Opisana przez Zamawiającego konfiguracja portów 
występuje tylko w rozwiązaniach producenta HPE przez co Zamawiający 
ogranicza konkurencyjność do jednego producenta. 
Odp. Zamawiający posiada wiedzę, że HPE nie jest jedynym producentem 
dostarczającym powyższą funkcjonalność, zasada konkurencyjności 
zostaje zachowana.  

6. Pytanie do: załącznik nr 31 SOPZ cześć 1> Serwer aplikacyjny RACK 
dwuprocesorowy wraz z oprogramowaniem – 2 kpl.:> Porty 
Opis Zamawiającego: 
2) 1 port USB wewnętrzny. 
3) 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera. 
4) 2 porty USB 3.0 na panelu przednim. 
Prosimy o dopuszczenie poniższej konfiguracji portów USB 
- 3 x USB 2.0 na panelu przednim 
- 1 x USB 3.0 wewnętrzny 
- 2 x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera. 
Odp. Zgodnie z SWZ zamawiający nie dopuszcza zmiany w zakresie 
konfiguracji portów USB.  

7. Pytanie do: załącznik nr 31 SOPZ cześć 1> Serwer aplikacyjny RACK 
dwuprocesorowy wraz z oprogramowaniem – 2 kpl.:> Zarządzanie 
Opis Zamawiającego: 
 pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację 

uszkodzonego modułu pamięci RAM 
 wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD 
 status karty zrządzającej serwera 
 wentylatory 
 bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne 
 Integracja z HP SIM 
 Wsparcie dla protokołu SSDP 
Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów ze względu na fakt iż opisane 
funkcjonalności występują jedynie w karcie zarządzającej producenta HPE. 
Stosując powyższe zapisy Zamawiający ogranicza konkurencyjność do jednego 
producenta. 
Odp. Zamawiający posiada wiedzę, że HPE nie jest jedynym producentem 
dostarczającym powyższą funkcjonalność, zasada konkurencyjności 
zostaje zachowana.  

8. Pytanie do: załącznik nr 31 SOPZ cześć 1> Serwer aplikacyjny RACK 
dwuprocesorowy wraz z oprogramowaniem – 2 kpl.:> Zarządzanie 
Opis Zamawiającego: 
 pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację 

uszkodzonego modułu pamięci RAM 
 wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD 
 status karty zrządzającej serwera 
 wentylatory 
 bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne 
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Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów ze względu na fakt iż opisane 
funkcjonalności występują jedynie w karcie zarządzającej producenta HPE. 
Stosując powyższe zapisy Zamawiający ogranicza konkurencyjność do jednego 
producenta. 
Odp. Zamawiający posiada wiedzę, że HPE nie jest jedynym producentem 
dostarczającym powyższą funkcjonalność, zasada konkurencyjności 
zostaje zachowana.  

9. W związku z treścią § 4 ust. 3-14, § 6 ust. 1 pkt 4-6 oraz § 8 ust. 15-20 wzoru 
umowy Wykonawca wskazuje, że obowiązki tam określone dotyczą zamówień, 
których przedmiotem są roboty budowlane oraz dostawy lub usługi w przypadku 
zamówień na roboty budowlane w związku z czym wnosimy o rezygnację z 
wymagania. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.  

10.  W związku z treścią § 6 ust. 5 wzoru umowy Wykonawca wskazuje, iż 
Zamawiający nie wprowadził regulacji dotyczących limitu całkowitej 
odpowiedzialności Wykonawcy. Powyższe działanie uniemożliwia precyzyjne 
określenie granic ryzyk projektowych. Wykonawca wskazuje w tym miejscu na 
dokument pn. Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze 
szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych (...) - 
dokument opublikowany na stronie Urzędu Zamówień publicznych w sekcji 
Repozytorium Wiedzy/Dobre praktyki/Dobre praktyki w branży IT (Rozdział IV. 
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT / 2. 
Granica odpowiedzialności umownej / 6. Kary umowne. 
Mając na uwadze powyższe Wykonawca prosi o wprowadzenie do wzoru Umowy 
klauzul zbliżonych do rekomendowanych w treści przywołanych wyżej dokumentu 
tj. o zmianę ust. 5 na następujący:  
„Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, maksymalnie 
jednak do 100% wartości wynagrodzenia netto z § 5 ust. 2.“  
Zapis w zaproponowanym przez Wykonawcę brzmieniu nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy za szkody wyrządzone Zamawiającemu z winy 
umyślnej. Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny odpowiedzialności za szkodę z winy 
umyślnej nie można ograniczyć. Zaproponowany zapis ma na celu ograniczenie 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone jedynie z winy nieumyślnej. 
Odp. § 6 ust. 5 projektu umowy zmienia się na następujący: „Stronom 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 
umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, maksymalnie 
jednak do 100% wartości wynagrodzenia netto z § 5 ust. 2.“.  

11. Czy Zamawiający zaakceptuję fakturę o treści: „Dostawa sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem oraz migracja danych zgodnie z umową nr ... z dnia …” 
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.  

 
 

/-/ Bartłomiej Orpel  
DYREKTOR 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 

 

 


